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ONDERHANDELINGSCOMITE 
 
 
Op 16 december 2013 vond het 

onderhandelingscomité 333 plaats met de 

volgende agendapunten. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 
 

STAKINGSAANZEGGING WPS 
 
 
VSOA-politie diende een stakingsaanzegging 

in voor de West-Vlaamse politieschool met 

volgende onderwerpen: 

- Het niet naleven van de regels inzake 

veiligheid en welzijn: sanitaire ruimten zijn 

vuil, leslokalen zijn niet aangepast, … 

- Het aantal aspiranten die in grote groep 

(80 personen) de lessen moeten volgen. 

- De wapenlockers zijn niet beveiligd en 

niet steeds voor iedereen toegankelijk. De 

overheid bevestigt dat de wapenlockers 

momenteel onder permanent toezicht 

staan met permanente toegang. 

- Nog steeds dienen aspiranten de 

cursussen zelf af te drukken: dit item werd 

reeds onderhandeld op een vorig HOC 

waarin duidelijk gesteld werd dat de 

aspiranten door de school in het bezit 

gesteld moeten worden van de 

cursussen. 

De overheid zegt dat de netheid van de 

ruimten verbeterd is en dat er werken 

voorzien zijn voor verbetering van de 

gebouwen. Eind januari 2014 zal op het BOC 

201 het GPP en JAP worden voorgesteld. Wij 

stellen dat de preventiedienst van de federale 

politie bevoegd is voor de aspiranten. 

De directeur –generaal zal een nota versturen 

aan de scholen wat betreft het ter beschikking 

stellen van de cursussen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAKINGSAANZEGGING PZ WEST 

 
 
VSOA-politie diende een stakingsaanzegging in voor de 

politiezone West aangaande aanpassingen van de 

dienstplanning zonder overleg. De dienstplanning werd gewijzigd 

ingevolge personeelstekorten. De overheid wenst de afdelingen 

uit de federale politie niet meer te verlengen, er wordt geen 

bijkomend personeel aangeworven en er zijn bijkomende 

opdrachten voor het beveiligen van het openbaar vervoer. 

 

 

 

Volgens de overheid zijn er de voorbije jaren 50 inspecteurs 

aangeworven en volgen nog 46 inspecteurs voor de beveiliging 

van het openbaar vervoer. Het budget voor overuren en 

weekenduren wordt verhoogd. Iedere politieambtenaar wordt in de 

toekomst ingezet voor de beveiliging van het openbaar vervoer. 

Wij vragen duidelijke cijfers over de personeelsbezetting. De 

stakingsaanzegging wordt opgeschort tot het plaatselijk BOC van 

17 december 2013. 

 

STAKINGSAANZEGGING PZ BRUSSEL NOORD 
 

VSOA-politie diende een stakingsaanzegging in voor de 

politiezone Brussel Noord omwille van de huisvesting van het 

personeel voor de beveiliging van het openbaar vervoer in 

vroegere militaire gebouwen. Dit heeft gevolgen voor de veiligheid 

en bereikbaarheid van de locatie. Wij verwijten de overheid dat er 

geen risicoanalyse werd gemaakt voor deze huisvesting, noch 

wordt er rekening gehouden met de bereikbaarheid van deze 

locatie. Met het openbaar vervoer komen werken blijkt onmogelijk 

te zijn. De overheid zegt dat het niet mogelijk is om de 46 

personeelsleden onder  te brengen  in  het  commissariaat. In  de  
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toekomst zal dit wel kunnen mits aanpassingen 

aan het gebouw. 

Op het BOC van donderdag 19 december 

2013 worden drie punten in verband met dit 

onderwerp bij de agenda gevoegd: 

- Een verslag van de preventieadviseur in 

verband met de locatie 

- Een overleg over de uurregeling van de 

diensten 

- Een planning voor de overgang naar een 

definitieve locatie 

VSOA-politie activeert de 

stakingsaanzegging maar belooft geen actie 

te ondernemen voor a.s. donderdag. 

 

STAKINGSAANZEGGING BRUSSEL 
HOOFDSTAD ELSENE 
 

De stakingsaanzegging van het NSPV 

handelt over de problemen tussen het 

politiepersoneel en het personeel van het 

veiligheidskorps. Er is een protocolakkoord 

tussen de politie en het veiligheidskorps 

waarvan de inhoud tijdens het OCP wordt 

kenbaar gemaakt. Dit rapport wordt bij het 

protocol gevoegd.  

De stakingsaanzegging wordt opgeschort. 

 

 

 

STAKINGSAANZEGGING LABO’S 
TECHNISCHE EN 
WETENSCHAPPELIJKE POLITIE 
 

VSOA-politie heeft samen met de vakbonden 

NSPV en ACV-OD een stakingsaanzegging 

ingediend over het schrijnend 

personeelstekort bij de labo’s technische en 

wetenschappelijke politie. In bepaalde 

eenheden zoals Antwerpen en Leuven 

bedraagt de personeelsbezetting nog maar 

1/3  van  het  voorziene cijfer. Er  is  duidelijk  

geen coherent personeelsbeleid en geen lange termijnvisie. Bij 

het labo in Antwerpen werd in het kader van de Salduz wetgeving 

zelfs rechtsbijstand geweigerd aan een personeelslid. De 

vertegenwoordiger van DGJ verduidelijkt dat het niet de 

bedoeling was om de rechtsbijstand te weigeren. DGJ is 

eveneens op de hoogte van het personeelstekort bij de labo’s. 

 

De overheid komt met het voorstel om voor het labo van 

Antwerpen bijstand te voorzien vanuit het labo Mechelen en 

Turnhout. Ook het labo van Brussel wordt gevraagd om 

versterking te bieden. 

 

Operationeel biedt dit geen structurele oplossing voor het 

personeelstekort.  

 

 

 

De overheid vraagt tijd tot woensdag 18 december 2013 om de 

partners in deze materie te consulteren en een mogelijke 

oplossing voor te stellen. 

 

De vakbonden gaan akkoord en de debatten worden voortgezet 

op het onderhandelingscomité 334 van woensdag 18 december 

2013. 

 


